Pre rozhodcov a delegátov
Ponuka píšťaliek: Podľa nej je možnosť zakúpiť si píšťalky Fox 40 Classic v čiernom prevedení, s ochranou
na zuby a šnúrkou. Je to najpoužívanejšia rozhodcovská píšťalka, ktorá má veľmi dobrý vysoký zvuk. Pri správnom
používaní vyprodukuje hluk o sile 115 decibelov. Je vhodná pre rozhodcov rôznych športov (futbal, hokej, hádzaná,
volejbal, basketbal), ale aj učiteľov telesnej výchovy. Cena 5 € + poštovné. Kontakty pre prípad záujmu: František
Sendek (rozh. VsFZ), čmt: 0908 369 308; e-mail: „fero.sendek@centrum.sk“.
Nariadenie pre všetkých R stretnutí v súťažiach ObFZ 2015/2016: Každý R je povinný v zápise z každého
stretnutia súťaží ObFZ 2015/2016 v časti „Záznam rozhodcu“ uviesť, či domáci klub mal alebo nemal pri stretnutí k
dispozícii počítač alebo notebook s pripojením na internet a tlačiareň.
Nariadenie pre R: KR nariaďuje R, aby v prípade, že im bude telefonicky oznámené zrušenie stretnutia, túto
skutočnosť oznámili prostredníctvom elektronického zápisu o stretnutí v ISSF, a to cez podanie na komisiu (pravá horná časť
zápisu). Toto podanie je nutné adresovať na ŠTK i na KR.
Upozornenie pre R a D: KR dôrazne upozorňuje R a D na sledovanie správ všetkých orgánov ObFZ v ÚS, v
ktorých sú zverejňované aj požiadavky na R a D, pokyny pre nich, zmeny termínov jednotlivých stretnutí, a pod.
Nariadenie pre všetkých R stretnutí súťaží ObFZ na uzatváranie zápisov v ISSF: Každý R je povinný
zápis zo stretnutia v ISSF uzavrieť hneď po skončení stretnutia ešte v mieste jeho konania. Ak k tomu v mieste konania
stretnutia nemá k dispozícii potrebnú techniku, uvedie to v zápise, a zápis je potom povinný uzavrieť v deň stretnutia do
2 h po jeho skončení. Ak v jednom dni rozhoduje viac stretnutí, zápisy je povinný v ISSF uzavrieť najneskôr v uvedený
deň do 2 h po skončení svojho posledného stretnutia z tohto dňa. Za nedodržiavanie tohto nariadenia sú v zmysle RS
postihy.
Dôležité upozornenie pre všetkých R stretnutí súťaží ObFZ hraných v posledných dňoch každého
mesiaca: Vzhľadom k tomu, že v posledný deň každého mesiaca sa na SFZ v Bratislave generujú odmeny R a D súťaží
jednotlivých FZ-ov za príslušný mesiac, sú R týchto stretnutí povinní zápisy zo svojich stretnutí z týchto dní uzavrieť v
ISSF v uvedených dňoch bezpodmienečne najneskôr do 2 h po svojom poslednom stretnutí v príslušnom dni, pričom
z predchádzajúcich dní sú povinní ich mať v ISSF tiež uzavreté. Ináč nebudú mať náležitosti za tieto stretnutia zahrnuté
do výplat za príslušný mesiac.

